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DECRETO MUNICIPAL Nº. 016, de 28 de fevereiro de 2019. 
  

 
APROVA O PLANO ANUAL DE 
AUDITORIA INTERNA – PAAI 2019. 

 
 
O Prefeito do Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo no exercício das 
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1° - Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2019 do Município 
de Ibatiba/ES, conforme anexo I. 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  

Cumpra-se, registre-se e publique-se. 

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos vinte 

e oito dias do mês de fevereiro de 2019.  

 

 

LUCIANO MIRANDA SALGADO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Certidão de Publicação 
 
Certifico para os devidos fins nos 
termos da Lei Orgânica Municipal, 
que a presente Portaria foi publicada 
no quadro de aviso da Prefeitura em 
28 de fevereiro de 2019.  
 
 
 

Isadora do Carmo Junca 
Chefe de Gabinete 
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 01) INTRODUÇÃO 

 

A Controladoria Geral de Ibatiba apresenta o Plano Anual de 

Auditoria Interna - PAAI para o exercício de 2019, o qual disponibiliza o 

planejamento dos procedimentos de auditoria e controle que serão executados 

no exercício de 2019, bem como a normatização operacional que será 

empregada como balizador das atividades propostas. 

 

O PAAI – 2019 avaliará o funcionamento e a regularidade de 

alguns Sistemas Administrativos, os quais serão selecionados conforme 

aspectos de materialidade, relevância e vulnerabilidade verificadas nas práticas 

diárias, em pesquisas verbais e experiências profissionais da servidora alocada 

no Controle Interno, bem como será levado em consideração para a escolha 

dos setores a serem auditados, as avaliações e manifestações do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), do Ministério Público Federal 

(MPF) e da Controladoria Geral da União (CGU), sobre situações municipais 

específicas. 

 

Os procedimentos e técnicas de auditorias podem ser 

conceituados como o conjunto de verificações e averiguações que permitirão 

obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as 

informações para formulação e fundamentação da opinião da equipe auditora 

que posteriormente processarão e levarão ao conhecimento do auditado e da 

administração. 

 

02) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O Controle Interno disporá das atribuições que lhes são 

conferidas nos seguintes instrumentos: 

 

 Art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988; 
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 Lei Federal n° 4.320/64; 

 Lei Federal Complementar n° 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013 do 

TCE-ES; 

 Lei Orgânica do Município de Ibatiba; 

 Instrução Normativa SCI n° 002/2012 - Versão 01 - Sistema 

de Controle Interno; 

 Lei Complementar nº 97/2014 – Dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Ibatiba. 

 

03) DA FINALIDADE 

 

As atividades de auditoria a serem desenvolvidas, bem como 

as atividades periódicas executadas pela Controladoria Geral, exercerão o 

controle prévio, concomitante e posterior sobre os atos contábeis 

orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, objetivando o 

cumprimento das exigências legais e normativas sobre a matéria, bem como 

das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

na Lei Orçamentária Anual. Além disso, procederá a avaliação da eficiência e 

eficácia dos procedimentos de gestão adotados pelos setores. 

 

Seguindo a mesma linha de trabalho também serão analisadas 

as aplicações das normas internas, da legislação vigente, das diretrizes 

orçamentárias traçadas pela Administração e das orientações do TCE-ES; 

ponderando a eficiência, eficácia e economia na aplicação e utilização dos 

recursos públicos, propondo melhorias a fim de viabilizar a otimização dos 

procedimentos internos como um todo, caso seja necessário. 

 



 

Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – IBATIBA - ES 
CNPJ: 27.744.150/0001-66 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

        
 
 

Por fim, exercerá função consultiva e diretiva, podendo 

fornecer pareceres sobre procedências internas e orientações para viabilizar 

um comportamento regular dos sistemas. 

 

Cabe salientar que no decorrer do exercício de 2019 poderão 

ser incluídos outros setores para serem objetos de auditoria por necessidade 

do Controle Interno ou mediante provocação da administração municipal. 

 

04) DOS INSTRUMENTOS DO CONTROLE INTERNO 

 

Serão instrumentos adotados pela Controladoria Geral para 

comunicar os resultados de suas atividades: 

 

I. Relatório de Auditoria: documento que informa aos gestores das 

unidades avaliadas os achados de auditoria; 

II. Constatações e Recomendações: documento que comunica de forma 

concisa as irregularidades bem como as falhas administrativas internas 

encontradas na auditoria e disponibiliza recomendações para a correção das 

mesmas. Sendo que as irregularidades deverão ser corrigidas em caráter de 

urgência, enquanto as falhas, de cunho administrativo, poderão ser remediadas 

conforme interesse e entendimento do órgão auditado. Este documento será 

incorporado ao Relatório de Auditoria; 

III. Notificação: documento que informa ao Prefeito as irregularidades 

detectadas no setor auditado e que não foram corrigidas dentro do prazo 

estipulado; 

IV. Representação ao Tribunal de Contas: comunicação ao TCE-ES 

sobre irregularidade grave, irregularidade que importe prejuízo ao erário (desde 

que não reparado integralmente), ou irregularidade já notificada, mas não 

sanada; 

V. Parecer: pronunciamento quanto à aprovação ou não de um ato; 
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VI. Rotina de Procedimentos Internos: normatização sobre os 

procedimentos e métodos de um determinado setor, com o fim de padronizar, 

melhorar e organizar o andamento dos trabalhos e corrigir desvios. As rotinas 

serão elaboradas em conjunto com o responsável pelo setor em questão. 

 

05) DOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

Os procedimentos e técnicas de auditoria são responsáveis 

pela obtenção de evidências de auditoria suficientes e apropriadas, para 

sustentar a opinião do auditor sobre a situação apresentada. 

 

As técnicas de auditoria aplicadas serão basicamente as 

seguintes: análise documental, conferências de cálculos; exames dos 

lançamentos contábeis; entrevistas; preenchimento de questionários, exame de 

livros e registros auxiliares; correlação das informações obtidas e observação 

direta das atividades. Destacando que a maioria das técnicas referidas serão 

realizadas por meio de amostragem, dado o grande número de objetos a serem 

avaliados. 

 

Para auxiliar nas atividades de auditoria a equipe utilizará de 

acessos aos bancos de dados para fins de consulta e análise dos sistemas 

informatizados disponíveis. Serão consultados também os registros fisícos dos 

sistemas administrativos para subsidiar os trabalhos de auditoria. 

 

A realização dos trabalhos de auditoria interna de maior 

complexidade ou especialização poderá ter a coloboração técnica de outros 

servidores ou a contratação de terceiros, mediante a solicitação da 

Controladoria Geral do Município de forma justificada e com autorização da 

administração municipal.  

 

06) DAS FASES DE AUDITORIA 
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As auditorias serão desenvolvidas conforme cronograma geral 

de atividades disposto a seguir: 

 

 Planejamento: elaboração dos documentos iniciais para instrução do 

processo de auditoria, plano de auditoria; termos de designação e de 

não impedimento; termos de apresentação da equipe e de comunicação 

da auditoria, matriz de planejamento; projeto de fiscalização; plano 

amostral; estudo prévio do setor a ser auditado, bem como das 

legislações que o normatizam, envio das comunicações ao Prefeito e 

aos setores auditados; 

 Execução: recebimento, análise e processamento estatístico das 

documentações e processos disponibilizados pelos setores, de acordo 

com os parâmetros pré-definidos; inspeção online de documentos e 

processos; realização de entrevistas com os servidores para maiores 

esclarecimentos em caso de dúvidas; visitas aos locais auditados 

quando necessário; elaboração da matriz de achados;  

 Relatório: discussões sobre as evidências de auditoria encontradas e 

elaboração do relatório preliminar; revisão do relatório preliminar e 

elaboração do relatório final de auditoria; 

 Acompanhamento: realização novas entrevistas, visitas e análises 

documentais para averiguar se houve a correção das irregularidades e 

falhas detectadas; elaboração do relatório de acompanhamento. 

 

07) DAS AÇÕES DE AUDITORIAS PREVISTAS  

 

Os objetos de análise pela auditoria interna acerca de cada 

sistema administrativo serão aqueles descritos no cronograma de atividades 

que compõe o Anexo Único deste plano. 
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08) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O período estipulado para execução dos procedimentos de 

auditoria interna descritos neste plano anual se dará entre os meses de março 

a dezembro de 2019. Ressalta-se que o período estimado para a auditoria não 

é fixo, podendo ser alterado, suprimido em parte ou estendido em função de 

fatores internos ou externos que venham a prejudicar ou influenciar sua 

execução. 

 

Salienta-se que o resultado das atividades de auditoria será 

levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e dos Secretários Municipais 

envolvidos nos sistemas, a fim de que tomem conhecimento e adotem as 

providências que se fizerem necessárias.  

 

Ibatiba/ES, 28 de fevereiro de 2019 

 

 
Andressa Pereira da Silva 

Controladora Geral 
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ANEXO ÚNICO 
 

           CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PAAI/2019 

 
 

ITEM CÓDIGO
1
 

 

PONTO DE 

CONTROLE 

UNIDADE 

RESPONSÁVEL 

PROCEDIMENTO PERÍODO (MÊS) 

1.1 

Gestão 

fiscal, 

financei

ra e 

orçame

ntária 

1.1.2 Despesa realizada 

sem prévio empenho 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se 

foram 

realizadas 

despesas 

sem prévio 

empenho. 
 

Agosto 

1.1 

Gestão 

fiscal, 

financei

ra e 

orçame

ntária 
 

 

1.1.3 

 

Transferência de 

recursos 

orçamentários ao 

Poder Legislativo 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se os recursos 

correspondentes às dotações 

orçamentárias, compreendidos 

os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos 

órgãos do Poder Legislativo, 

foram transferidos pelo Poder 

Executivo até o dia 20 de cada 

mês, em duodécimos. 

Agosto 

1.2 

Gestão 

Previde

nciária 

 

 

 

1.2.2 Pagamento das 

obrigações 

previdenciárias – 

parte patronal 
 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Verificar se houve o 

pagamento tempestivo das 

contribuições previdenciárias 

decorrentes dos encargos 

patronais da entidade, 

referentes às alíquotas normais 

e suplementares. 

Abril 

1.2 

Gestão 

Previde

nciária 

 

 

1.2.4 Retenção/Repasses 

das contribuições 

previdenciárias parte 

servidor 

 

Secretária 

Municipal de 

Finanças e 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

Verificar se houve a retenção 

das contribuições 

previdenciárias dos servidores 

e o seu respectivo repasse 

tempestivo ao regime de 

previdência 

Abril 

1.3 

Gestão 

Patrimo

nial 

 

1.3.3 Disponibilidades 

financeiras – depósito 

e aplicação 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se as 

disponibilida

des 

financeiras 

foram 

depositadas 

em 

instituições 

financeiras 

oficiais 
 

Abril 

1.3 

Gestão 

Patrimo

nial 

1.3.4 Disponibilidades 

financeiras – depósito 

e aplicação 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se as 

demonstraçõ

es contábeis 

evidenciam a 

Dezembro 

                                                           
1
 Códigos conforme pontos de controles contidos na Tabela Referencial 01 da IN TC Nº 043/2017 e 

alterações. 



 

Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – IBATIBA - ES 
CNPJ: 27.744.150/0001-66 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

        
 
 

 integralidade 

dos valores 

depositados 

em contas 

correntes e 

aplicações 

financeiras 

confrontand

o os valores 

registrados 

com os 

extratos 

bancários no 

final do 

exercício. 
 

1.4 

Limites 

Constit

ucionais 

e Legais 

 

1.4.1 Educação – aplicação 

mínima 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se a aplicação de 

recursos na manutenção e no 

desenvolvimento do ensino 

atingiu o limite de vinte e 

cinco por cento, no mínimo, 

da receita resultante de 

impostos, compreendida a 

proveniente de 

transferências, na 

manutenção e 

desenvolvimento do ensino, 

considerando recursos 

aplicados a totalidade de 

despesas liquidadas 

compatíveis à função de 

governo, conforme Lei de 

Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB. 
 

Dezembro 

1.4 

Limites 

Constit

ucionais 

e Legais 

 

1.4.2 Educação – 

remuneração dos 

profissionais do 

magistério 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se 

foram 

destinados, 

no mínimo, 

60% dos 

recursos do 

FUNDEB ao 

pagamento 

dos 

profissionais 

do 

magistério 

da educação 

básica em 

efetivo 

exercício. 
 

Dezembro 

 

1.4 

Limites 

Constit

ucionais 

e Legais 

 

1.4.4 Saúde – aplicação 

mínima 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se foram aplicados, 

em ações e serviços públicos 

de saúde, recursos mínimos 

equivalentes a 12% e 15%, 

respectivamente, pelo estado e 

pelos municípios, da 

totalidade da arrecadação de 

Dezembro 
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impostos e das transferências 

que compõem a base de 

cálculo conforme previsto na 

CRFB/88 e na LC 141/2012 

1.4 

Limites 

Constit

ucionais 

e Legais 

 

1.4.7 Despesa com pessoal 

– limite 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se os limites de 

despesas com pessoal 

estabelecidos nos artigos 19 e 

20 LRF foram observados 

Maio 

1.4 

Limites 

Constit

ucionais 

e Legais 

 

1.4.14 Transferências para o 

Poder Legislativo 

Municipal 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se os 

repasses ao 

Poder 

Legislativo 

Municipal 

obedeceram 

os 

dispositivos 

contidos no 

§ 2o do 

artigo 29-A 

da CRFB/88. 
 

Junho 

1.5 

Demais 

atos de 

gestão 

 

1.5.1 Documentos 

integrantes da PCA – 

compatibilidade com 

o normativo do TCE 

Secretária 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar de os documentos 

integrantes da PCA estão em 

conformidade com o requerido 

no anexo correspondente da 

IN regulamentadora da 

remessa de prestação de 

contas 

 
 

__ 

2.1 

Instrum

entos de 

planeja

mento 

 

2.1.14 LOA – previsão de 

recursos para 

pagamento de 

precatórios 

Secretária 

Municipal de 

Finanças e 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

Avaliar se houve previsão na 

LDO e inclusão na LOA, de 

dotação necessária ao 

pagamento de débitos 

oriundos de sentenças 

transitadas em julgado, 

constantes de precatórios 

judiciários apresentados até 1º 

de julho, na forma do artigo 

100 da CRFB/88 

Julho 

 
 

2.1 

Instrum

entos de 

planeja

mento 

 

2.1.17 Transparência na 

gestão 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

Avaliar se 

foram 

realizadas 

audiências 

públicas 

durante o 

processo de 

elaboração e 

discussão 

dos projetos 

de lei do 

PPA, da 

LDO e da 

LOA. 
 

Março 

2.2 

Gestão 

fiscal, 

2.2.23 Transparência na 

gestão – prestação de 

contas 

Secretária 

Municipal de 

Administração 

Avaliar se as contas do chefe 

do Poder Executivo ficaram 

disponíveis, durante todo o 

Durante  o 

Exercício de 2019 
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financei

ra e 

orçame

ntária 

 

exercício, no respectivo Poder 

Legislativo e no órgão técnico 

responsável pela sua 

elaboração, para consulta e 

apreciação pelos cidadãos e 

instituições da sociedade 

 

2.4 

Limites 

Constit

ucionais 

Legais 

 

2.4.6 Operação de crédito – 

instituição financeira 

controlada 

Secretaria 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se o Estado/Município 

realizou operação de crédito 

com instituição financeira 

estatal sob seu controle, na 

qualidade de beneficiário do 

empréstimo. 

Setembro 

2.6 

Demais 

atos de 

gestão 

 

2.6.4 Pessoal – teto Secretaria 

Municipal de 

Finanças 

Avaliar se o teto 

remuneratório dos servidores 

públicos vinculados ao órgão 

obedeceu o disposto no artigo 

37, inciso XI, da CRFB/88. 

Setembro 

2.6 

Demais 

atos de 

gestão 

 

2.6.6 Dispensa e 

inexigibilida

de de 

licitação.  
 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

Avaliar se as contratações por 

dispensa ou inexigibilidade de 

licitação observaram as 

disposições contidas nos 

artigos 24 a 26 da Lei de 

Licitações. 

Outubro 

 

__ 

 

 

 

__ 

Convênios, Termos 

de Colaboração, 

Fomento e Acordos 

de Cooperação 

Secretaria de 

Finanças 

Verificar a legalidade dos 

repasses, do gasto efetivo e a 

prestação de contas. 

Durante  o 

Exercício de 2019 

 

__ 

 

__ 

Manual de 

Sindicância e 

Processo 

Administrativo 

Disciplinar 

Controladoria Geral Elaborar Manual de 

Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar. 

Março 

 

__ 

 

__ 

Manual Técnico de 

Auditoria Interna 

Controladoria Geral Elaborar Manual Técnico de 

Auditoria Interna 

Durante  o 

Exercício de 2019 

 

__ 

 

__ 

Contratos e aditivos Secretaria de 

Administração 

Verificar conteúdo, 

publicação, cumprimento da 

legislação e se a execução esta 

em conformidade com as 

cláusulas contratuais. 

Maio 

 

__ 

 

__ 

PAAI - 2020 Controladoria Geral Elaborar Plano Anual de 

Auditoria Interna 

Novembro 

 

 

Ibatiba/ES, 28 de fevereiro de 2019 

 
 

Andressa Pereira da Silva 
Controladora Geral 
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